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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลขุย 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1/2563 (ครั้งท่ี 1) 

วันพุธที่  29  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2563 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลขุย 

 
ที ่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 
 ผู้มำประชุม    

1 นำยอ ำพล   กล้ำหำญ ประธำนสภำเทศบำลฯ อ ำพล   กล้ำหำญ  
2 นำยสิทธิ์   สวมกลำง รองประธำนสภำเทศบำลฯ สิทธิ์   สวมกลำง  
3 นำงเสำวภำ   ประภำสโนบล เลขำนุกำรสภำฯ เสำวภำ   ประภำสโนบล  
4 นำยสังเวียน   จิตเงินมะดัน สมำชิกสภำเทศบำลฯ เขตที่  1 สังเวียน   จิตเงินมะดัน  
5 นำยทรงเกียรติ   แซ่เจ็ง สมำชิกสภำเทศบำลฯ เขตที่  1 ทรงเกียรติ   แซ่เจ็ง  
6 นำงธัญพร   แคนติ สมำชิกสภำเทศบำลฯ เขตที่  1 ธัญพร   แคนติ  
7 นำยสันติ   เหล็กพิมำย สมำชิกสภำเทศบำลฯ เขตที่  2 สันติ   เหล็กพิมำย  
8 นำงสุรัตน์   ทวยไธสง สมำชิกสภำเทศบำลฯ เขตที่  2 สุรัตน์   ทวยไธสง  
9 นำยท ำนอง   วงศำ สมำชิกสภำเทศบำลฯ เขตที่  2 ท ำนอง   วงศำ  

10 นำยโยธิน   ไชยสิทธิ์ สมำชิกสภำเทศบำลฯ เขตที่  2 โยธิน   ไชยสิทธิ์  
11 นำงบุญยัง   ทนน  ำ สมำชิกสภำเทศบำลฯ เขตที่  2 บุญยัง   ทนน  ำ  

 ผู้บริหาร    
1 นำยสมพงษ์    นกแก้ว นำยกเทศมนตรีต ำบลขุย สมพงษ์    นกแก้ว  
2 นำยสมอำจ    ปำนเกิด รองนำยกเทศมนตรีต ำบลขุย สมอำจ    ปำนเกิด  
3 นำงประภำศิริ   ค่ ำจุล รองนำยกเทศมนตรีต ำบลขุย ประภำศิริ   ค่ ำจุล  

4 นำยเกียรติณรงค์  วงศ์เกียรติขจร   เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรตี ำบลขยุ เกียรติณรงค์  วงศ์เกียรติขจร    

5 นำยเต็ม    ฤทธิ์ไธสง ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรีต ำบลขุย เต็ม   ฤทธิ์ไธสง  
 ผู้ใหญ่บ้าน    

1 นำยสมบัติ   ปัจจัย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน  หมู่ที่ 3 สมบัติ   ปัจจัย  
2 นำยเอนก   เพียรอยู่ ผู้ใหญ่บ้ำน  หมู่ที่ 4 เอนก   เพียรอยู่  
3 นำยสมยศ   แหงไธสง ผู้ใหญ่บ้ำน  หมู่ที่ 7 สมยศ   แหงไธสง  
4 นำงสำวสุชำดำ   แซ่คู ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน หมู่ที่ 10 สุชำดำ   แซ่ค ู  
 ผู้เข้าร่วมประชุม    

1 นำงสุนันทำ   เทนไธสง รองปลัดเทศบำลต ำบลขุย สุนันทำ   เทนไธสง  
2 นำงจิตฐิมำ   หยั่งบุญ ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง จิตฐิมำ   หยั่งบุญ  
3 นำยวิษณุกร   ทัดกลำง ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง วิษณุกร   ทัดกลำง  
4 นำงนุชรี   วุฒิพุทธศำสตร์ หัวหน้ำส ำนักปลัดเทศบำล นุชรี   วุฒิพุทธศำสตร์  



๒ 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 
5 นำงสุปรียำ   มูลจันทร์ นักวิชำกำรเงินและบัญชี สุปรียำ   มูลจันทร์  
6 นำงสำวนิตยำ   บุญผูก นักจัดกำรงำนทั่วไป นิตยำ   บุญผูก  
7 นำงสำวนิภำพร   เทนไธสง นักวิชำกำรคลัง นิภำพร   เทนไธสง  
8 นำงสำวคัทลิยำ  กัณหำ นักวิชำกำรศึกษำ คัทลิยำ  กัณหำ  
9 นำงสำวสุดำวดี   ปีตะเสน นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน สุดำวดี   ปีตะเสน  

10 นำยยศพล   ทิพย์เนตร นักพัฒนำชุมชน ยศพล   ทิพย์เนตร  
11 นำยอุทัย   ชอบกำรไร่ เจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้ อุทัย   ชอบกำรไร่  
12 นำงสำวอริษำ   อำสสุวรรณ เจ้ำพนักงำนธุรกำร อริษำ   อำสสุวรรณ  
13 นำงวรินดำ   ชนะค้ำ เจ้ำหน้ำที่กำรเงินและบัญชี วรินดำ   ชนะค้ำ  
14 นำงสำวอัญชลี   ทองไทย พนักงำนจ้ำงทั่วไป อัญชลี   ทองไทย  

 
เริ่มประชุมเวลา  10.00  น. ผู้มำประชุม จ ำนวน  11 คน  

ผู้เข้ำร่วมประชุม จ ำนวน  23 คน 
    ผู้ไม่มำประชุม จ ำนวน  -  คน 

นางเสาวภา  ประภาสโนบล เรียนท่ำนประธำนสภำฯ  คณะผู้บริหำร  สมำชิกสภำเทศบำล และ 
เลขานุการสภาฯ ผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน วันนี เป็นกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลขุย 

สมัยประชุมสมัยสำมัญ สมัยที่ 1 (ครั งที่ 1) ประจ ำปี พ.ศ. 2563 เวลำ 
10.00 น. ณ ห้องประชุมสภำเทศบำลต ำบลขุย บัดนี  ถึงเวลำประชุมแล้ว 
ขอเชิญสมำชิกสภำเทศบำลเข้ำประจ ำที่ และขอเชิญท่ำนประธำนสภำ 
จุดธูปเทียนบูชำพระรัตนตรัย และด ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระ 
กำรประชุมต่อไป ขอเรียนเชิญค่ะ  

ประธานสภาฯ ครับวันนี เป็นกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลขุย  สมัยประชุมสมัยสำมัญ  
สมัยที่ 1 (ครั งที่ 1) ประจ ำปี พ.ศ. 2563  ครับ ผมขอเปิดประชุม 
และด ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระกำรประชุม  ดังต่อไปนี  

 
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ   - ไม่มี – 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธานสภาฯ  ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลขุย สมัยสำมัญ สมัยที่ 4 

(ครั งที่ 1) ประจ ำปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันอังคำรที่ 29 เดือน ตุลำคม พ.ศ. 
2562 ขอให้สมำชิกสภำเทศบำลทุกท่ำนได้ช่วยกันตรวจดูรำยงำนกำรประชุม 
ที่อยู่ท้ำยวำระกำรประชุมนี  ไม่ทรำบมีถ้อยค ำใดจะต้องแก้ไขเพ่ิมเติมประกำร 
ใดหรือไม่ขอเชิญครับ......หำกไม่มีสมำชิกท่ำนใดขอแก้ไขเพ่ิมเติมผมขอมติ 
ที่ประชุมแห่งสภำนี ว่ำจะรับรองรำยงำนกำรประชุมนี หรือไม่ 

มติที่ประชุม   รับรอง 
/ระเบียบวำระท่ี 3 กระทู้ถำม... 



๓ 

 

ระเบียบวาระท่ี 3  กระทู้ถาม 
ประธานสภาฯ   ครับไม่ทรำบท่ำนสมำชิกสภำฯ ท่ำนใดมีเรื่องจะสอบถำมหรือไม่ ถ้ำไม่มีผมขอ 
    เข้ำระเบียบวำระต่อไปครับ 
ที่ประชุม   - ไม่มี – 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
ประธานสภาฯ   ครับในวำระนี ไม่ทรำบท่ำนสมำชิกสภำท่ำนใด มีเรื่องใดท่ีจะเสนอเพ่ิมเติม 
    หรือไม่เรียนเชิญครับ 
ที่ประชุม   - ไม่มี – 

ประธานสภาฯ   ก่อนที่สภำเทศบำลต ำบลขุยจะพิจำรณำวำระต่อไป ผมขอพักกำรประชุมสภำฯ 
เป็นเวลำ 15 นำทีครับ 

 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

ประธานสภาฯ   5.1  การก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจ าปี พ.ศ. 2563 
    ครับในวำระนี  กระผม ขอหำรือที่ประชุม ในกำรก ำหนดสมัยประชุมสภำ 
    เทศบำลสมัยสำมัญประจ ำปี พ.ศ. 2563 และกำรก ำหนดสมัยประชุมสมัย 
    แรกประจ ำปี พ.ศ. 2564 เชญิเลขำนุกำรสภำฯ ชี แจงครับ 
เลขานุการสภาฯ   เรียนท่ำนประธำนสภำ ดิฉันนำงเสำวภำ ประภำสโนบล ปลดัเทศบำลต ำบลขุย 

เลขำนุกำรสภำฯ ตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม 
    (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มำตรำ 24 ก ำหนดว่ำในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุม 
    สมัยสำมัญสี่สมัย สมัยประชุมสำมัญครั งแรกและวันเริ่มประชุมสมัยสำมัญ 
    ประจ ำปีให้สภำเทศบำลก ำหนดวันประชุมสมัยสำมัญประจ ำปี สมัยประชุม 
    สำมัญสมัยหนึ่งๆ ให้มีก ำหนดไม่เกินสำมสิบวัน แต่ถ้ำจะขยำยเวลำออกไปอีก 
    จะต้องได้รับอนุญำตจำกผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด และระเบียบกระทรวงมหำดไทย 

ว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 หมวด 2 ข้อ 21 กำรก ำหนดสมัยประชุมสำมัญ 
ประจ ำปี ระยะเวลำและวันเริ่มต้นกำรประชุมสมัยประชุมสำมัญประจ ำปีของ 
แต่ละสมัยปีในปีนั น วันเริ่มสมัยประชุมสำมัญประจ ำปีของปีถัดไป 
และระยะเวลำของสมัยประชุมสำมัญประจ ำปีสมัยแรกของปีถัดไป 
ให้ประธำนสภำท้องถิ่นน ำปรึกษำในที่ประชุมสำมัญประจ ำปี สมัยแรกของ 
แต่ละปี โดยให้น ำควำมในข้อ 11 มำบังคับใช้โดยอนุโลม 

ประธานสภาฯ   ขอให้ท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลขุย เสนอกำรก ำหนดสมัยประชุมสภำ 
    เทศบำลสมัยสำมัญประจ ำปี พ.ศ. 2563 และกำรก ำหนดสมัยประชุมสมัย 
    แรกประจ ำปี พ.ศ. 2564 เชญิครับ 
นายโยธิน   ไชยสิทธิ์  เรียนท่ำนประธำนสภำฯ ที่เคำรพ กระผมนำยโยธิน   ไชยสทิธิ์ สมำชิกสภำ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2  เทศบำลต ำบลขุย เขต 2 ขอเสนอก ำหนดสมัยประชุมสมัยสำมัญ ประจ ำปี 
    พ.ศ. 2563 จ ำนวน 4 สมัย ดังนี  
 

/สมัยที่ 1  เริ่มตั งแต่ 1 มกรำคม 2563... 



๔ 

 

    สมัยที่ 1  เริ่มตั งแต่ 1 มกรำคม 2563 – 30 มกรำคม 2563 
     สมัยที่ 2  เริ่มตั งแต่ 1 เมษำยน 2563 – 30 เมษำยน 2563 
    สมัยที่ 3  เริ่มตั งแต่ 1 สิงหำคม 2563 – 30 สิงหำคม 2563 
    สมัยที่ 4  เริ่มตั งแต่ 1 ตุลำคม 2563 – 30 ตุลำคม 2563 

และกำรก ำหนดสมัยประชุมสมัยแรกประจ ำปี พ.ศ. 2564 ในเดือน มกรำคม 
2564 ตั งแตว่ันที่ 1 มกรำคม – 30 มกรำคม 2564 มีก ำหนด 30 วัน 

ประธานสภาฯ   ขอผู้รับรอง จ ำนวน 2 ท่ำน ครับ 
1. นำยท ำนอง   วงศำ  ผู้รับรอง 
2. นำงธัญพร   แคนติ  ผู้รับรอง 

ประธานสภาฯ   สมำชิกท่ำนใดจะเสนออีกหรือไม่ครับ ถ้ำไม่มีผมขอมติท่ำนใดเห็นชอบให้ 
    ก ำหนดสมัยประชุมสมัยสำมัญ ประจ ำปี พ.ศ. 2563 จ ำนวน 4 สมัย 
    ดังนี  

สมัยที่ 1  เริ่มตั งแต่ 1 มกรำคม 2563 – 30 มกรำคม 2563 
     สมัยที่ 2  เริ่มตั งแต่ 1 เมษำยน 2563 – 30 เมษำยน 2563 
    สมัยที่ 3  เริ่มตั งแต่ 1 สิงหำคม 2563 – 30 สิงหำคม 2563 
    สมัยที่ 4  เริ่มตั งแต่ 1 ตุลำคม 2563 – 30 ตุลำคม 2563 

และกำรก ำหนดสมัยประชุมสมัยแรกประจ ำปี พ.ศ. 2564 ในเดือน มกรำคม 
2564 ตั งแตว่ันที่ 1 มกรำคม – 30 มกรำคม 2564 มีก ำหนด 30 วัน 

มติที่ประชุม   เห็นชอบให้ก ำหนดสมัยประชุมสมัยสำมัญ ประจ ำปี พ.ศ. 2563 
    จ ำนวน 4 สมัย และกำรก ำหนดสมัยประชุมสมัยแรกประจ ำปี พ.ศ. 2564 
    เห็นชอบ  10  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ –  เสียง 
    งดออกเสียง -  เสียง 

ประธานสภาฯ   ก่อนที่สภำเทศบำลต ำบลขุยจะพิจำรณำวำระต่อไป ผมขอพักกำรประชุมสภำฯ 
เพ่ือรับประทำนอำหำรกลำงวัน และจะเริ่มประชุมสภำฯ ในเวลำ 13.00 น. 
ครับ 

ประธานสภาฯ   5.2  การพิจารณาจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 1) 
ขอเชิญทำงคณะผู้บริหำรชี แจงรำยละเอียดด้วยครับ 

นายสมพงษ์  นกแก้ว  ระเบียบ  กฎหมำย  เกี่ยวกับกำรจ่ำยเงินทุนส ำรองเงินสะสม 

นายกเทศมนตรีต าบลขุย  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรรับเงิน กำรเบิกจ่ำยเงิน   
กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำรตรวจเงินขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
ข้อ 41 ให้ยกเลิกควำมในข้อ 87 ของระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำร 
รับเงิน กำรเบิกจ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำรตรวจเงินของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และให้ใช้ควำมต่อไปนี แทน 

 
/ข้อ 87 ทุกวันสิ นปีงบประมำณ... 
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ข้อ 87 ทุกวันสิ นปีงบประมำณ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ปิดบัญชี
รำยรับรำยจ่ำยแล้วให้กันยอดเงินสะสมประจ ำปีไว้ร้อยละสิบห้ำของทุกปี    
เพ่ือเป็นทุนส ำรองเงินสะสม 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำจใช้จ่ำยเงินทุนส ำรองเงินสะสมได้ กรณี 
ดังต่อไปนี  

(1) กรณีท่ียอดเงินสะสมคงเหลือไม่ถึงร้อยละสิบห้ำของเงินสะสม ณ 
วันที่ 1 ตุลำคม ของปีงบประมำณนั น ให้ขอควำมเห็นชอบจำก
สภำท้องถิ่น และขออนุมัติผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด 

(2) กรณีท่ีปีใด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินทุนส ำรอง 
เงินสะสมเกินร้อยละสิบห้ำของงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีนั น 
หำกมีควำมจ ำเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำจน ำเงินทุน
ส ำรองเงินสะสมเฉพำะในส่วนที่เกินไปใช้จ่ำยได้ภำยใต้เงื่อนไขข้อ 
89 (1) โดยได้รับอนุมัติจำกสภำท้องถิ่น 

ข้อ 89 (1)  ให้กระท ำได้เฉพำะกิจกำรซึ่งอยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้ำนกำรบริกำรชุมชนและสังคม หรือกิจกำรที่ 
เป็นกำรเพ่ิมพูนรำยได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจกำรที่จัดท ำเพ่ือ 
บ ำบัดควำมเดือดร้อนของประชำชน ทั งนี  ต้องเป็นไปตำมแผนพัฒนำของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

หลักการและเหตุผล 
ด้วยขณะนี เทศบำลต ำบลขุย  มีควำมจ ำเป็นที่จะต้องขออนุมัติให้จ่ำยเงินทุนส ำรองเงินสะสม เพ่ือบรรเทำ

ควำมเดือดร้อนของประชำชน ซึ่งเงินสะสมที่มีอยู่ไม่เพียงพอในกำรด ำเนินกำร เนื่องจำกประชำชนส่วนใหญ่
ประกอบอำชีพทำงกำรเกษตร ฉะนั นกำรขนส่งหรือกำรไปประกอบอำชีพจะต้องอำศัยถนนเป็นหลักในกำรเดินทำง
และน ำสินค้ำทำงกำรเกษตรไปส่งยังตลำดภำยในพื นที่และภำยนอกพื นที่ ซึ่งในช่วงฤดูฝนที่ผ่ำนมำได้มีฝนตกหนัก
ท ำให้น  ำไหลหลำกเข้ำกัดเซำะถนนและเข้ำท่วมพื นที่กำรเกษตร เส้นทำงที่ใช้ในกำรขนส่งหรือกำรไปประกอบ
อำชีพได้รับควำมเสียหำย ประชำชนได้รับควำมเดือดร้อน และทำงเทศบำลต ำบลขุย ได้รับหนังสือแจ้งปัญหำควำม
เดือดร้อนจำกรำษฎรในพื นที่ ตำมหนังสือรับเลขที่ 2364/2562 ลงวันที่ 19 กันยำยน 2562 แจ้งขอควำม
อนุเครำะห์ให้ด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภำยในหมู่บ้ำนทุกหมู่บ้ำนในเขตเทศบำลต ำบลขุย 
เนื่องจำกเวลำฝนตกจะมีน  ำท่วมขังเกือบทุกเส้นทำง ซึ่งท ำให้กำรสัญจรไปมำไม่สะดวกทั งที่เส้นทำงนั นเป็นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก และอำจก่อให้เกิดอุบัติเหตุในช่วงเวลำฝนตกน  ำจะเข้ำท่วมขังเส้นทำงท ำให้ถนนลื่นบดปัง
วิสัยทัศน์ในกำรขับขี่ เห็นสมควรที่จะมีกำรแก้ไข ปรับปรุง ซ่อมแซม บ ำรุงรักษำเป็นกำรเร่งด่วน จึงมีควำมจ ำเป็น
อย่ำงยิ่งที่จะต้องด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชนเป็นกำรเร่งด่วน พร้อมทั งเพ่ือรองรับน  ำฝน  
ที่ไหลลงสู่แหล่งน  ำในช่วงฤดูฝนให้มีปริมำณมำกยิ่งขึ น เพ่ือรองรับปัญหำแหล่งน  ำที่ใช้ ในกำรอุปโภค บริโภค        
ไม่เพียงพอในอนำคต ทั งยังเป็นกำรแก้ไขปัญหำกำรระบำยน  ำในพื นที่ให้ได้รวดเร็วยิ่งขึ นเพ่ือลดปัญหำน  ำท่วมขัง 
ซึ่งกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำดังกล่ำวจะด ำเนินกำรต้องด ำเนินกำรในช่วงฤดูร้อนนี  และเทศบำลต ำบลขุยสำมำรถ
ที่จะกระท ำได้ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรรับเงิน กำรเบิกจ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงิน 
และกำรตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561     
ข้อ 87 

ยอดเงินทุนส ำรองเงินสะสมทั งสิ น    5,356,972.74  บำท 
  ยอดเงินทุนส ำรองเงินสะสมที่สำมำรถน ำไปใช้จ่ำยได้     631,972.74  บำท 

/แผนงำนเคหะและชุมชน... 
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แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
งบด าเนินงาน 
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 

ถนนดิน – ดินเสริมหินคลุก 

1. โครงกำรบ ำรุงรักษำ ซ่อมแซม ปรับปรุง เส้นทำงหำงหนองตลำด – หนองชุมพวงใหญ่ หมู่ที่ 10 
บ้ำนขุยใหม่พัฒนำ ต ำบลขุย อ ำเภอล ำทะเมนชัย จังหวัดนครรำชสีมำ (บรรจุในแผนพัฒนำท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565) หน้ำที่ 68 ล ำดับที่ 7) 

 ปริมำณงำน 
  ขุดดินปิดปั้นคันคู กว้ำง 3.00 ม. ยำว 420.00 ม. สูงเฉลี่ย 1.00 ม. หรือปริมำตรดินขุดถม 
  ไม่น้อยกว่ำ 1,365.00 ลบ.ม. 

รื อท่อระบำยน  ำคสล. Dai. 0.80 ม. จ ำนวน 1.00 จุดๆละ 10.00 ท่อน จ ำนวน 2.00 แถว 
จัดซื อท่อระบำยน  ำคสล. Dai. 1.00 ม. จ ำนวน 1.00 จุดๆละ 10.00 ท่อน 
จ ำนวน 2.00 แถว (พร้อมวำง) 
จัดซื อแผ่นพื น คสล. กว้ำง 0.35 ม. ยำว 2.50 ม. จ ำนวน 6.00 แผ่น 
จัดซื อแผ่นพื น คสล. กว้ำง 0.35 ม. ยำว 3.00 ม. จ ำนวน 2.00 แผ่น 

งบประมาณ  63,853.17  บาท 
2. โครงกำรบ ำรุ งรักษ ำ ซ่อมแซม ปรับปรุง ฝั่ งหนองอ้อ หมู่ ที่  2  บ้ ำนหนองดู่  ต ำบลขุ ย                

อ ำเภอล ำทะเมนชัย จังหวัดนครรำชสีมำ (บรรจุในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
หน้ำที่ 68 ล ำดับที่ 7) 

 ปริมำณงำน 
  ช่วงที่ 1  ขุดดินปิดปั้นคันคู กว้ำง 4.00 ม. ยำว 135.00 ม. สูงเฉลี่ย 1.50 ม. หรือปริมำตร 
     ดินขุดถมไม่น้อยกว่ำ 885.94 ลบ.ม. 
     รื อท่อระบำยน  ำคสล. Dai. 0.60 ม. จ ำนวน 1.00 จุดๆละ 6.00 ท่อน 
     จ ำนวน 2.00 แถว 

ช่วงที่ 2  ขุดดินปิดปั้นคันคู กว้ำง 15.00 ม. ยำว 30.00 ม. สูงเฉลี่ย 2.00 ม. หรือปริมำตร 
   ดินขุดถมไม่น้อยกว่ำ 930.00 ลบ.ม. 
ช่วงที่ 2  จัดซื อท่อระบำยน  ำคสล. Dai. 0.80 ม. จ ำนวน 1.00 จุดๆละ 11.00 ท่อน 

     จ ำนวน 2.00 แถว (พร้อมวำง) 
   จัดซื อแผ่นพื น คสล. กว้ำง 0.35 ม. ยำว 2.50 ม. จ ำนวน 2.00 แผ่น 

  จัดซื อแผ่นพื น คสล. กว้ำง 0.35 ม. ยำว 3.00 ม. จ ำนวน 6.00 แผ่น 
งบประมาณ  71,072.41  บาท 

3. โครงกำรบ ำรุงรักษำ ซ่อมแซม ปรับปรุง เส้นทำงนำนำยนวย หมู่ที่ 3 บ้ำนหนองโป่ง ต ำบลขุย 
อ ำเภอล ำทะเมนชัย จังหวัดนครรำชสีมำ (บรรจุในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
หน้ำที่ 68 ล ำดับที่ 7) 

 ปริมำณงำน 
  ช่วงที่ 1  รื อท่อระบำยน  ำคสล. Dai. 1.00 ม. จ ำนวน 1.00 จุดๆละ 4.00 ท่อน 
     จ ำนวน 2.00 แถว 
 

/ช่วงที่ 2 ปรับเกลี่ยแต่งดินถมคันทำง... 
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ช่วงที่ 2  ปรับเกลี่ยแต่งดินถมคันทำง กว้ำง 3.00 ม. ยำว 40.00 ม. หนำเฉลี่ย 1.50 ม. 
     ปริมำตร 180.00 ลบ.ม. 

ช่วงที่ 3  ปรับเกลี่ยแต่งดินถมคันทำง กว้ำง 1.00 ม. ยำว 70.00 ม. หนำเฉลี่ย 1.00 ม. 
     ปริมำตร 70.00 ลบ.ม. 

ช่วงที่ 1  จัดซื อท่อระบำยน  ำคสล. Dai. 1.00 ม. จ ำนวน 1.00 จุดๆละ 2.00 ท่อน 
     จ ำนวน 2.00 แถว (พร้อมวำง) 

   จัดซื อแผ่นพื น คสล. กว้ำง 0.35 ม. ยำว 2.00 ม. จ ำนวน 4.00 แผ่น 
  จัดซื อแผ่นพื น คสล. กว้ำง 0.35 ม. ยำว 2.50 ม. จ ำนวน 2.00 แผ่น 

ช่วงที่ 2  จัดซื อดินถมคันทำง กว้ำง 3.00 ม. ยำว 40.00 ม. หนำเฉลี่ย 1.50 ม. 
     ปริมำตร 180.00 ลบ.ม. 

  จัดซื อท่อระบำยน  ำคสล. Dai. 1.00 ม. จ ำนวน 1.00 จุดๆละ 6.00 ท่อน 
     จ ำนวน 2.00 แถว (พร้อมวำง) 

   จัดซื อแผ่นพื น คสล. กว้ำง 0.35 ม. ยำว 2.00 ม. จ ำนวน 4.00 แผ่น 
       จัดซื อแผ่นพื น คสล. กว้ำง 0.35 ม. ยำว 2.50 ม. จ ำนวน 2.00 แผ่น 

ช่วงที่ 3  จัดซื อดินถมคันทำง กว้ำง 1.00 ม. ยำว 70.00 ม. หนำเฉลี่ย 1.00 ม. 
     ปริมำตร 70.00 ลบ.ม. 

งบประมาณ  50,835.17  บาท 
4. โครงกำรบ ำรุงรักษำ ซ่อมแซม ปรับปรุง ฝั่งหนองอ้อ – หนองแขม หมู่ที่  6 บ้ำนขุย ต ำบลขุย     

อ ำเภอล ำทะเมนชัย จังหวัดนครรำชสีมำ (บรรจุในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
หน้ำที่ 68 ล ำดับที่ 7) 

 ปริมำณงำน 
  ช่วงที่ 1  ขุดดินปิดปั้นคันคู กว้ำง 4.00 ม. ยำว 130.00 ม. สูงเฉลี่ย 1.00 ม. 

  หรือปริมำตรดินขุดถมไม่น้อยกว่ำ 552.50 ลบ.ม. 
ช่วงที่ 2  ขุดดินปิดปั้นคันคู กว้ำง 4.00 ม. ยำว 140.00 ม. สูงเฉลี่ย 1.00 ม. 

  หรือปริมำตรดินขุดถมไม่น้อยกว่ำ 595.00 ลบ.ม. 
ช่วงที่ 3  ขุดดินปิดปั้นคันคู กว้ำง 4.00 ม. ยำว 350.00 ม. สูงเฉลี่ย 1.00 ม. 

  หรือปริมำตรดินขุดถมไม่น้อยกว่ำ 1,487.50 ลบ.ม. 
ช่วงที่ 4  ขุดดินปิดปั้นคันคู กว้ำง 4.00 ม. ยำว 440.00 ม. สูงเฉลี่ย 1.00 ม. 

  หรือปริมำตรดินขุดถมไม่น้อยกว่ำ 1,870.00 ลบ.ม. 
งบประมาณ  85,850.43  บาท 

5. โครงกำรบ ำรุงรักษำ ซ่อมแซม ปรับปรุง หนองพฤกษ์ หมู่ที่ 6 บ้ำนขุย ต ำบลขุย อ ำเภอล ำทะเมนชัย 
จังหวัดนครรำชสีมำ (บรรจุในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้ำที่ 68 ล ำดับที่ 7) 

 ปริมำณงำน 
  ช่วงที่ 1  ขุดดินปิดปั้นคันคู กว้ำง 4.00 ม. ยำว 180.00 ม. สูงเฉลี่ย 1.20 ม. หรือปริมำตร 
     ดินขุดถมไม่น้อยกว่ำ 928.80 ลบ.ม. 

ช่วงที่ 2  ขุดดินปิดปั้นคันคู กว้ำง 4.00 ม. ยำว 180.00 ม. สูงเฉลี่ย 1.20 ม. 
  หรือปริมำตรดินขุดถมไม่น้อยกว่ำ 928.80 ลบ.ม. 

งบประมาณ  35,399.73  บาท 
 

/6. โครงกำรบ ำรุงรักษำ... 
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6. โครงกำรบ ำรุงรักษำ ซ่อมแซม ปรับปรุง หำงหนองชุมพวงใหญ่  – โนนทะยอม หมู่ที่  10          
บ้ำนขุยใหม่พัฒนำ ต ำบลขุย อ ำเภอล ำทะเมนชัย จังหวัดนครรำชสีมำ (บรรจุในแผนพัฒนำท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565) หน้ำที่ 68 ล ำดับที่ 7) 

 ปริมำณงำน 
  ขุดดินปิดปั้นคันคู กว้ำง 3.00 ม. ยำว 500.00 ม. สูงเฉลี่ย 2.00 ม. หรือปริมำตรดินขุดถม 
  ไม่น้อยกว่ำ 3,500.00 ลบ.ม. 

งบประมาณ  66,698.45  บาท 
7. โครงกำรบ ำรุงรักษำ ซ่อมแซม ปรับปรุง คลองชุมพวงใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้ำนโนนชุมพวง ต ำบลขุย   

อ ำเภอล ำทะเมนชัย จังหวัดนครรำชสีมำ (บรรจุในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
หน้ำที่ 68 ล ำดับที่ 7) 

 ปริมำณงำน 
  ช่วงที่ 1  ขุดดินปิดปั้นคันคู กว้ำง 3.00 ม. ยำว 900.00 ม. สูงเฉลี่ย 1.50 ม. 

  หรือปริมำตรดินขุดถมไม่น้อยกว่ำ 4,556.25 ลบ.ม. 
ช่วงที่ 2  ขุดดินปิดปั้นคันคู กว้ำง 3.00 ม. ยำว 700.00 ม. สูงเฉลี่ย 1.50 ม. 

       หรือปริมำตรดินขุดถมไม่น้อยกว่ำ 3,543.75 ลบ.ม. 
งบประมาณ  152,625.87  บาท 

รวมจ านวน  7  โครงการ  รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  526,335.23  บาท 

แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน 
งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

ระบบการระบายน้ า 

1. โครงกำรก่อสร้ำงระบบกำรระบำยน  ำ บ่อพัก วำงท่อระบำยน  ำ รำงระบำยน  ำ เส้นทำงหนองบัวใหญ่ 
– โนนทะยอม หมู่ที่ 10 บ้ำนขุยใหม่พัฒนำ ต ำบลขุย อ ำเภอล ำทะเมนชัย จังหวัดนครรำชสีมำ 
(บรรจุในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้ำที่ 69 ล ำดับที่ 8) 

 ปริมำณงำน 
วำงท่อระบำยน  ำคสล. Dai. 1.00 ม. จ ำนวน 1.00 จุดๆละ 14.00 ท่อน จ ำนวน 1.00 แถว 
จัดซื อท่อระบำยน  ำคสล. Dai. 1.00 ม. จ ำนวน 1.00 จุดๆละ 14.00 ท่อน 
จ ำนวน 1.00 แถว (พร้อมวำง) 
จัดซื อแผ่นพื น คสล. กว้ำง 0.35 ม. ยำว 2.50 ม. จ ำนวน 1.00 แผ่น 

    จัดซื อแผ่นพื น คสล. กว้ำง 0.35 ม. ยำว 3.00 ม. จ ำนวน 4.00 แผ่น 
งบประมาณ  44,565.48  บาท 

2. โครงกำรก่อสร้ำงระบบกำรระบำยน  ำ บ่อพัก วำงท่อระบำยน  ำ รำงระบำยน  ำ หนองมน หมู่ที่ 4   
บ้ำนหนองสะแก ต ำบลขุย อ ำเภอล ำทะเมนชัย จังหวัดนครรำชสีมำ (บรรจุในแผนพัฒนำท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565) หน้ำที่ 69 ล ำดับที่ 8) 

 ปริมำณงำน 
ช่วงที่ 1   ขุดล่อง กว้ำง 2.00 ม. ยำว 62.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. ขุดลึกเพ่ิมเฉลี่ย 1.50 ม. 

     ลึกรวมเฉลี่ย 2.00 ม. หรือปริมำตรดินขุดไม่น้อยกว่ำ 126.98 ลบ.ม. 
/ช่วงที่ 2 ขุดล่อง กว้ำง... 



๙ 

 

ช่วงที่ 2   ขุดล่อง กว้ำง 2.00 ม. ยำว 203.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. ขุดลึกเพ่ิมเฉลี่ย 
  1.50 ม. ลึกรวมเฉลี่ย 2.00 ม. หรือปริมำตรดินขุดไม่น้อยกว่ำ 609.00 ลบ.ม. 

ช่วงที่ 1  จัดซื อท่อระบำยน  ำคสล. Dai. 0.80 ม. จ ำนวน 1.00 จุดๆละ 8.00 ท่อน 
     จ ำนวน 1.00 แถว (พร้อมวำง) 

   จัดซื อแผ่นพื น คสล. กว้ำง 0.35 ม. ยำว 2.50 ม. จ ำนวน 1.00 แผ่น 
  จัดซื อแผ่นพื น คสล. กว้ำง 0.35 ม. ยำว 3.00 ม. จ ำนวน 2.00 แผ่น 

ช่วงที่ 2  จัดซื อท่อระบำยน  ำคสล. Dai. 0.80 ม. จ ำนวน 1.00 จุดๆละ 6.00 ท่อน 
     จ ำนวน 1.00 แถว (พร้อมวำง) 

   จัดซื อแผ่นพื น คสล. กว้ำง 0.35 ม. ยำว 2.00 ม. จ ำนวน 2.00 แผ่น 
       จัดซื อแผ่นพื น คสล. กว้ำง 0.35 ม. ยำว 2.50 ม. จ ำนวน 1.00 แผ่น 

ช่วงที่ 3  จัดซื อท่อระบำยน  ำคสล. Dai. 0.80 ม. จ ำนวน 1.00 จุดๆละ 5.00 ท่อน 
     จ ำนวน 1.00 แถว (พร้อมวำง) 

   จัดซื อแผ่นพื น คสล. กว้ำง 0.35 ม. ยำว 2.50 ม. จ ำนวน 1.00 แผ่น 
       จัดซื อแผ่นพื น คสล. กว้ำง 0.35 ม. ยำว 3.00 ม. จ ำนวน 1.00 แผ่น 

งบประมาณ  57,425.13  บาท 
รวมจ านวน  2  โครงการ  รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  101,990.61  บาท 

รวมจ านวนทั้งสิ้น  9  โครงการ  รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  628,325.84  บาท 

โครงกำรทั ง 9 โครงกำร เป็นโครงกำรที่อยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ของ 
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นโครงกำรที่ประชำชนได้รับประโยชน์โดยตรง 
    เป็นโครงกำรที่แก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน เป็นโครงกำรที่อยู่ใน 
    แผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเป็นโครงกำรที่มีควำมจ ำเป็น 
    เร่งด่วนในกำรบ ำบัดควำมเดือดร้อนของประชำชนในพื นที่ครับ 

ประธานสภาฯ   ท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลขุย ท่ำนใดจะสอบรำยละเอียดกำรจ่ำยเงินทุน 
ส ำรองเงินสะสม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (ครั งที่ 1) เพ่ิมเติมหรือไม่ 
ครับเชิญครับ…. ถ้ำไม่มีผมขอมติที่ประชุมท่ำนใดเห็นชอบให้จ่ำยเงินทุนส ำรอง 
เงินสะสม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (ครั งที่ 1) จ ำนวน 9 โครงกำร 
รวมเปน็เงินงบประมำณทั งสิ น  628,325.84  บำท 

มติที่ประชุม   เห็นชอบให้จ่ำยเงินทุนส ำรองเงินสะสม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
(ครั งที่ 1) จ ำนวน  9  โครงกำร รวมเปน็เงินงบประมำณทั งสิ น 
628,325.84 บำท 

    เห็นชอบ  10 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
    งดออกเสียง -  เสียง 

ประธานสภาฯ ก่อนที่สภำเทศบำลต ำบลขุยจะพิจำรณำวำระต่อไป ผมขอพักกำรประชุมสภำฯ 
เป็นเวลำ 15 นำทีครับ 

 

/ประธำนสภำฯ 5.3 กำรโอนงบประมำณ... 
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ประธานสภาฯ   5.3  การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
    (ครั้งที่ 3) หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

1. โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 
พลับพลาไชย 1 หมู่ที่ 4 บ้านหนองสะแก ต าบลขุย อ าเภอล าทะเมนชัย 
จังหวัดนครราชสีมา  งบประมาณทั้งสิ้น 83,300 บาท 
แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน 

2. โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 
ศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 4 บ้านหนองสะแก ต าบลขุย อ าเภอล าทะเมนชัย 
จังหวัดนครราชสีมา  งบประมาณทั้งสิ้น 119,000 บาท 
แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน 

3. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงานส านักงาน 
จ านวน 1 ชุด  งบประมาณทั้งสิ้น 17,000 บาท 
แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

4. ถังเก็บน้ า ขนาด 1000 ลิตร จ านวน  1 ใบ 
งบประมาณทั้งสิ้น 10,000 บาท 
แผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา 
ขอเชิญทำงคณะผู้บริหำรชี แจงรำยละเอียดด้วยครับ 

นายสมพงษ์  นกแก้ว  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครอง 
นายกเทศมนตรีต าบลขุย  ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4  

ข้อ 26 กำรโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยต่ำงๆ ให้เป็นอ ำนำจอนุมัติของคณะ 
ผู้บริหำรท้องถิ่น และ ข้อ 27 กำรโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยในหมวด 
ค่ำครุภัณฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ที่ท ำให้ลักษณะ ปริมำณ คุณภำพเปลี่ยน  
หรือโอนไปตั งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ ให้เป็นอ ำนำจอนุมัติของสภำท้องถิ่น 
ซึ่งคณะผู้บริหำรขอเสนอให้โอนเงินงบประมำณไปตั งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ 
เนื่องจำกไม่ได้ตั งงบประมำณรำยจ่ำยไว้ โดยเนื่องจำกทำงเทศบำลต ำบลขุย 
ได้รับหนังสือแจ้งปัญหำควำมเดือดร้อนจำกรำษฎรในพื นที่ ตำมหนังสือรับ 
เลขที่ 2364/2562 ลงวันที ่19 กันยำยน 2562 แจ้งขอควำมอนุเครำะห์ 
ให้ด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภำยในหมู่บ้ำนทุกหมู่บ้ำน 
ในเขตเทศบำลต ำบลขุย เนื่องจำกเวลำฝนตกจะมีน  ำท่วมขังเกือบทุกเส้นทำง 
ซึ่งท ำให้กำรสัญจรไปมำไม่สะดวกทั งที่เส้นทำงนั นเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
และอำจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ โดยในช่วงเวลำฝนตกน  ำจะเข้ำท่วมขังเส้นทำง 
ท ำให้ถนนลื่นบดปังวิสัยทัศน์ในกำรขับข่ี เห็นสมควรที่จะมีกำรแก้ไข ปรับปรุง 
ซ่อมแซม บ ำรุงรักษำเป็นกำรเร่งด่วน จึงมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้อง 
ด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชนเป็นกำรเร่งด่วน ซึ่งกำร 
ด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำดังกล่ำวจะต้องด ำเนินกำรในช่วงฤดูร้อนนี  ทำงเทศบำล 
ต ำบลขุย จึงแจ้งเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบเข้ำตรวจสอบเส้นทำงภำยในเขต 
เทศบำลต ำบลขุย เพ่ือด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำดังกล่ำว เพื่อให้รำษฎรในพื นที่ 
เดินทำงสัญจรไปมำได้สะดวก ลดปัญหำน  ำท่วมขัง และเพ่ือควำมปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพย์สินของรำษฎรที่ใช้เส้นทำงในกำรสัญจรไปมำ และกองช่ำง 

/เทศบำลต ำบลขุย... 
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เทศบำลต ำบลขุย ได้รับหนังสือจำกรำษฎรผู้ใช้น  ำประปำบ่อบำดำลที่ขุดเจำะ 
ใหม่ บ้ำนหนองสะแก หมู่ที่ 4 ต ำบลขุย ได้รับควำมเดือดร้อนจำกน  ำประปำ 
เนื่องจำกน  ำยังใช้ไม่ได้มีควำมขุ่นและมีทรำยปะปนอยู่เป็นจ ำนวนมำกพร้อมทั ง 
มีกลิ่นเหม็นเปรี ยวไม่สำมำรถใช้น  ำประปำในกำรด ำรงชีวิตประจ ำวันได้ 
จึงขอให้ทำงเทศบำลต ำบลขุยเข้ำไปด ำเนินกำรตรวจสอบและแก้ไขให้เป็นกำร 
เร่งด่วน ดังนั นทำงเทศบำลต ำบลขุย จึงแจ้งเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบเข้ำไป 
ตรวจสอบ ปรำกฏว่ำต้องมีกำรติดตั งถังพักน  ำเพ่ือกรองทรำยและเศษหินก่อน 
ส่งน  ำไปยังถังจ่ำยน  ำเพื่อให้น  ำใสสะอำดใช้ในกำรอุปโภค บริโภคได้ และทำง 
กองช่ำง ได้ขออนุมัติด ำเนินกำรจัดซื อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ 
All In One ส ำหรับงำนส ำนักงำน เนื่องจำกเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งำนอยู่นั น 
ได้ช ำรุดเสียหำยไม่สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ โดยเบื องต้นผู้รับผิดชอบได้น ำ 
เครื่องเข้ำไปตรวจสอบเช็คสภำพเบื องต้นแล้วปรำกฏว่ำช่ำงผู้ตรวจสอบแจ้งว่ำ 
หำกด ำเนินกำรซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอะไหล่บำงตัวที่ช ำรุดเสียหำยนั น ไม่คุ้มค่ำ 
เพรำะมีรำคำสูง และเมื่อใช้งำนไปแล้วก็อำจเกิดกำรช ำรุดเสียหำยขึ นอีก 
จึงแนะน ำให้จัดซื อเครื่องใหม่เพ่ือให้เหมำะสมกลับกำรใช้งำน จึงแจ้งทำง 
ผู้บริหำรเพ่ือขออนุมัติด ำเนินกำรจัดซื อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ส ำหรับปฏิบัติงำนส ำนักงำน 
ทำงคณะผู้บริหำร จึงขอโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2563 (ครั งที่ 3) รำยละเอียดดังนี ครับ 

1.  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  (9) โครงการก่อสร้างขยายผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็กซอยพลับพลาไชย 1 หมู่ที ่4 บ้านหนองสะแก 
ต าบลขุย อ าเภอล าทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณทั้งสิ้น  
83,300 บาท   
1.  กองช่าง 
โอนลด (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
แผนงำน  สำธำรณสุข 
งำน  บริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสำธำรณสุข 
งบบุคลำกร 
หมวด  เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 
ประเภท  เงินเดือนพนักงำน  
ตั งไว้  347,160 บำท  งบประมำณคงเหลือก่อนโอน  347,160 บำท   
โอนลด  83,300 บำท  งบประมำณคงเหลือหลังโอน  263,860 บำท 

โอนเพิ่ม (กองช่าง) 
แผนงำน  แผนงำนเคหะและชุมชน 
งำน  งำนไฟฟ้ำถนน 
งบลงทุน 
หมวด  ค่ำท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง 

 
/ประเภท ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค... 



๑๒ 

 

ประเภท  ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค  ( (9) โครงกำรก่อสร้ำงขยำยผิวจรำจร 
คอนกรีตเสริมเหล็กซอยพลับพลำไขย 1 หมู่ที ่4 บ้ำนหนองสะแก ต ำบลขุย 
อ ำเภอล ำทะเมนชัย จังหวัดนครรำชสีมำ 
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงขยำยผิวจรำจรคอนกรีตเสริมเหล็กซอยพลับพลำไชย 1 
กว้ำงเฉลี่ย 4.65 เมตร  ยำวเฉลี่ย 35.00 เมตร  หนำ 0.15 เมตร (ด้ำน 1 
กว้ำง 4.55 เมตร ด้ำน 2 กวำ้ง 4.75 เมตร หรือมีพื นที่ คสล.ไม่น้อยกว่ำ 
162.75 ตำรำงเมตร) 
ตั งไว้  0 บำท  งบประมำณคงเหลือก่อนโอน  0 บำท   
โอนเพิ่ม  83,300 บำท  งบประมำณคงเหลือหลังโอน  83,300 บำท 

2.  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  (10) โครงการก่อสร้างขยายผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็กซอยศาลากลางบ้าน หมู่ที ่4 บ้านหนองสะแก 
ต าบลขุย อ าเภอล าทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณทั้งสิ้น  
119,000 บาท   
2.  กองช่าง 
โอนลด (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
แผนงำน  สำธำรณสุข 
งำน  บริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสำธำรณสุข 
งบบุคลำกร 
หมวด  เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 
ประเภท  เงินเดือนพนักงำน  
ตั งไว้  347,160 บำท  งบประมำณคงเหลือก่อนโอน  263,860 บำท   
โอนลด  119,000 บำท  งบประมำณคงเหลือหลังโอน  144,860 บำท 

โอนเพิ่ม (กองช่าง) 
แผนงำน  แผนงำนเคหะและชุมชน 
งำน  งำนไฟฟ้ำถนน 
งบลงทุน 
หมวด  ค่ำท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง 
ประเภท  ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค  ( (10) โครงกำรก่อสร้ำงขยำยผิว 
จรำจรคอนกรีตเสริมเหล็กซอยศำลำกลำงบ้ำน หมู่ที ่4 บ้ำนหนองสะแก 
ต ำบลขุย อ ำเภอล ำทะเมนชัย จังหวัดนครรำชสีมำ 
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงขยำยผิวจรำจรคอนกรีตเสริมเหล็กซอยศำลำกลำงบ้ำน 
กว้ำงเฉลี่ย 7.00 เมตร  ยำวเฉลี่ย 35.00 เมตร  หนำ 0.15 เมตร (ด้ำน 1 
กว้ำง 7.50 เมตร ด้ำน 2 กวำ้ง 6.50 เมตร หรือมีพื นที่ คสล.ไม่น้อยกว่ำ 
245.00 ตำรำงเมตร) 
ตั งไว้  0 บำท  งบประมำณคงเหลือก่อนโอน  0 บำท   
โอนเพิ่ม  119,000 บำท  งบประมำณคงเหลือหลังโอน  119,000 บำท 

 
/3. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์... 
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3.  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One 
ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 1 ชุด  งบประมาณทั้งสิ้น 17,000 บาท 
3.  กองช่าง 
โอนลด (กองช่าง) 
แผนงำน  เคหะและชุมชน 
งำน  บริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
งบด ำเนินงำน 
หมวด  ค่ำใช้สอย 
ประเภท  รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร ( (2) ค่ำใช้จ่ำยวิศวกรในกำรออกแบบ 
และรับรองแบบในกำรก่อสร้ำง) 
ตั งไว้  200,000 บำท  งบประมำณคงเหลือก่อนโอน  200,000 บำท   
โอนลด  17,000 บำท  งบประมำณคงเหลือหลังโอน  183,000 บำท 

โอนเพิ่ม (กองช่าง) 
แผนงำน  เคหะและชุมชน 
งำน  บริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
งบลงทุน 
หมวด  ค่ำครุภัณฑ์ 
ประเภท  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ส ำหรับ 
งำนส ำนักงำน จ ำนวน 1 ชุด 
คุณลักษณะพื้นฐาน 

-  มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 2 แกนหลัก (2 core) 
โดย มีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำพื นฐำนไม่น้อยกว่ำ 2.2 GHz จ ำนวน 1 หน่วย 

-  หน่วยประมวลผลกลำง (CPU) มีหน่วยควำมจ ำแบบ Cache 
Memory รวมในระดับ(Level) เดียวกันขนำดไม่น้อยกว่ำ 3 MB 

-  มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ำ มีขนำดไม่
น้อยกว่ำ 4 GB 

-  มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่น้อย
กว่ำ 1 TB หรือ ชนิด Solid State Driveขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 120 GB 
จ ำนวน 1 หน่วย 

-  มี DVD-RW หรือดีกว่ำ แบบติดตั งภำยใน (Internal) หรือภำยนอก 
(External) จ ำนวน  1 หน่วย 

-  มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 

-  มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ ไม่น้อยกว่ำ 
3 ช่อง 

-  มีแป้นพิมพ์และเมำส์ 
-  มีจอแสดงภำพในตัว และมีขนำดไม่น้อยกว่ำ 21 นิ ว ควำมละเอียด

แบบ FHD (1920x1080) 
 

/- สำมำรถใช้งำน... 
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-  สำมำรถใช้งำน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ 
Bluetooth 
ตั งไว้  0 บำท  งบประมำณคงเหลือก่อนโอน  0 บำท   
โอนเพิ่ม  17,000 บำท  งบประมำณคงเหลือหลังโอน  17,000 บำท 

4.  ครุภัณฑ์ส านักงาน  (1)  ถังเก็บน้ า ขนาด 1000 ลิตร  
จ านวน 1 ใบ งบประมาณทั้งสิ้น  10,000 บาท 
4.  กองช่าง 
โอนลด (กองช่าง) 
แผนงำน  กำรพำณิชย์ 
งำน  กิจกำรประปำ 
งบด ำเนินงำน 
หมวด  ค่ำใช้สอย 
ประเภท  ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม  
ตั งไว้  100,000 บำท  งบประมำณคงเหลือก่อนโอน  100,000 บำท   
โอนลด  10,000 บำท  งบประมำณคงเหลือหลังโอน  90,000 บำท 
โอนเพิ่ม (กองช่าง) 
แผนงำน  กำรพำณิชย์ 
งำน  กิจกำรประปำ 
งบลงทุน 
หมวด  ค่ำครุภัณฑ์ 
ประเภท  ครุภัณฑ์ส ำนักงำน  (1)  ถังเก็บน  ำ ขนำด 1000 ลิตร จ ำนวน 1 ใบ 
คุณลักษณะ 

-  ผลิตจำกเม็ดพลำสติกผ่ำน มอก.816-2538 
 -  เกลียวทองเหลืองแท้ทุกจุด 
 -  บรรจุน  ำปลอดภัย 
 -  แข็งแรง ทนทำน 
 -  รับประกัน 10 ปี 
ตั งไว้  0 บำท  งบประมำณคงเหลือก่อนโอน  0 บำท   
โอนเพิ่ม  10,000 บำท  งบประมำณคงเหลือหลังโอน  10,000 บำท 

ประธานสภาฯ   ท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลขุย ท่ำนใดจะสอบถำมรำยละเอียดกำรโอนเงิน 
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (ครั งที่ 3) เพิ่มเติม 
หรือไม่ครับ เชิญครับ…. ถ้ำไม่มีผมขอมติที่ประชุมท่ำนใดเห็นชอบกำรโอนเงิน 
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (ครั งที่ 3) เห็นชอบ 
โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบกำรโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
    (ครั งที ่3) หมวดค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 
    เห็นชอบ  10 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
    งดออกเสียง – เสียง 

/ประธำนสภำฯ 5.4 พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ... 



๑๕ 

 

 

ประธานสภาฯ   5.4  พิจารณาให้ความเห็นชอบการจ่ายเงินเพื่อการลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ขอเชิญทำงคณะผู้บริหำรชี แจงรำยละเอียดด้วยครับ 

นายสมพงษ์  นกแก้ว  ตำมท่ีสภำเทศบำลต ำบลขุยได้ให้ควำมเห็นชอบกำรโอนงบประมำณรำยจ่ำย 
นายกเทศมนตรีต าบลขุย  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (ครั งที่ 3) หมวดค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและ 

สิ่งก่อสร้ำง ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3)  
พ.ศ. 2543 หมวด 4 ข้อ 26 กำรโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยต่ำงๆ ให้เป็น 
อ ำนำจอนุมัติของคณะผู้บริหำรท้องถิ่น และ ข้อ 27 กำรโอนเงินงบประมำณ 
รำยจ่ำยในหมวดค่ำครุภัณฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ที่ท ำให้ลักษณะ ปริมำณ 
คุณภำพเปลี่ยน หรือโอนไปตั งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ ให้เป็นอ ำนำจอนุมัติของ 
สภำท้องถิ่นแล้วนั น ทำงคณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบลขุย จึงขอให้สภำเทศบำล 
ต ำบลขุยให้ควำมเห็นชอบกำรจ่ำยเงินเพื่อกำรลงทุน หมวดค่ำครุภัณฑ์ ที่ดิน 
และสิ่งก่อสร้ำง ตำมรำยกำรโอนงบประมำณดังกล่ำว เพื่อด ำเนินกำรขอควำม 
เห็นชอบจำกผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอนุมัติให้เบิกจ่ำยเงินเพ่ือกำรลงทุนต่อไป 
โดยอำศัยอ ำนำจตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มำตรำ 67 ทวิ กำรจ่ำยเงินตำมมำตรำ 67 (8) 
และกำรจ่ำยเงินเพ่ือกำรลงทุน เทศบำลจะกระท ำได้เมื่อได้รับควำมเห็นชอบ 
จำกสภำเทศบำลและผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอนุมัติแล้วครับ 

ประธานสภาฯ   ท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลขุย ท่ำนใดจะสอบถำมรำยละเอียดเพ่ิมเติม 
หรือไม่ครับ เชิญครับ…. ถ้ำไม่มีผมขอมติที่ประชุมท่ำนใดเห็นชอบกำรจ่ำยเงิน 
เพ่ือกำรลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง รำยกำรโอนงบประมำณ 
รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (ครั งที่ 3) เห็นชอบโปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบกำรจ่ำยเงินเพ่ือกำรลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 
    เห็นชอบ  10 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
    งดออกเสียง – เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภาฯ   ในวำระอ่ืนๆ นี สมำชิกท่ำนใด มีเรื่องใดที่จะเสนอหรือแสดงควำมคิดเห็น 
    เพ่ิมเติมหรือไม่เรียนเชิญครับ 
นางบุญยัง   ทนน้ า  ดิฉันขอสอบถำมเรื่องถนนเส้นทำงหมู่ท่ี 4 บ้ำนหนองสะแก เชื่อมหมู่ที่ 3 
สมาชิกสภาฯ เขต 2  บ้ำนหนองโปร่งบริเวณศำลปู่ตำ ได้มีกำรวำงท่อระบำยน  ำและมีบ่อพักน  ำ 

ไม่ทรำบทำงเทศบำลจะมีกำรด ำเนินกำรต่อหรือไม่ค่ะ 
ประธานสภาฯ   มีท่ำนใดจะสอบถำมหรือเสนอแนะเรื่องใดเพ่ิมเติมหรือไม่เรียนเชิญครับ 
นายโยธิน   ไชยสิทธิ์  กระผมมีควำมคิดเห็นเหมือนกับนำงบุญยัง  ทนน  ำ กระผมเห็นว่ำในช่วงฤดูฝน 
สมาชิกสภาฯ เขต 2  ดินจะพังทลำยลงจึงต้องเพ่ิมท่อเพ่ือระบำยน  ำเพื่อป้องกันดินพังทลำยลงครับ 

/ประธำนสภำฯ ขอเชิญผู้บริหำร... 



๑๖ 

 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญผู้บริหำรชี แจงครับ 
นายสมพงษ์  นกแก้ว  ทำงเทศบำลต ำบลขุยขอชี แจงว่ำโครงกำรดังกล่ำวได้ด ำเนินกำรเสร็จสิ นแล้ว 
นายกเทศมนตรีต าบลขุย  ตำมมำตรฐำนที่ก ำหนดครับ โครงกำรเป็นกำรวำงท่อระบำยน  ำด้ำนบนถมดิน 
    ไม่มีแบบเทคอนกรีตครับ โดยบริเวณนั นเป็นที่สำธำรณประโยชน์ถนนกว้ำงสุด 
    เขตสำธำรณะ ซึ่งเจ้ำของที่ดินบริเวณใกล้เคียงได้ด ำเนินกำรรังวัดสอบเขตที่ดิน 
    แล้วครับ 
ที่ประชุม      รับทรำบ 
ประธานสภาฯ   มีท่ำนใดจะสอบถำมหรือเสนอแนะเรื่องใดเพ่ิมเติมหรือไม่เรียนเชิญครับ 
นายท านอง   วงศา  กระผมมีเรื่องที่จะเสนอขอให้ทำงเทศบำลต ำบลขุยมีกำรบริหำรจัดกำรระบบ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2  น  ำประปำบ้ำนหนองไผ่ หมู่ที่ 7 ครับ  
ประธานสภาฯ   ขอเชิญผู้บริหำรชี แจงครับ 
นายสมพงษ์  นกแก้ว  ทำงเทศบำลต ำบลขุยขอชี แจงว่ำกำรบริหำรจัดกำรระบบน  ำประปำบ้ำน 
นายกเทศมนตรีต าบลขุย  หนองไผ่ หมู่ที่ 7 นั น ต้องด ำเนินกำรวำงระบบท่อน  ำประปำหำจุดเชื่อมต่อท่อ 
    ประปำเข้ำด้วยกัน ซึ่งกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวจะท ำให้กำรบริหำรจัดกำรระบบ 
    น  ำประปำได้มำตรฐำนท ำให้น  ำไหลสะดวกและทั่วถึงทุกแห่งครับ 
ที่ประชุม        รับทรำบ 
ประธานสภาฯ   สมำชิกท่ำนอื่น มีข้อเสนอแนะอีกหรือไม่ถ้ำไม่มีอะไรแล้ว ส ำหรับกำรประชุม 
    ในครั งนี  ผมขอขอบคุณสมำชิกสภำเทศบำลทุกท่ำน ท่ำนนำยกเทศมนตรี  
    คณะผู้บริหำร หัวหน้ำส่วนรำชกำร และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ที่ท ำให้กำร 
    ประชุมในวันนี ให้ส ำเร็จลุล่วงลงด้วยดี ผมขอปิดกำรประชุมครับ 
 

เลิกประชุมเวลา  16.00  น. 
 
                                                    (ลงชื่อ)    เสำวภำ   ประภำสโนบล       ผู้จดบันทึกกำรประชุม 
              (นำงเสำวภำ   ประภำสโนบล) 
              เลขำนุกำรสภำเทศบำลต ำบลขุย 
                                              ตรวจถูกต้องตำมมติสภำฯ 
 

(ลงชื่อ)     สันติ   เหล็กพิมำย       ประธำนตรวจรำยงำนกำรประชุม 
                 (นำยสันติ   เหล็กพิมำย) 
                    สมำชิกสภำเทศบำลเขต  2 
 

(ลงชื่อ)     โยธิน   ไชยสิทธิ ์         กรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 
                    (นำยโยธิน   ไชยสิทธิ์) 

        สมำชิกสภำเทศบำลเขต  2 
 

(ลงชื่อ)     สังเวียน   จิตเงินมะดัน  กรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 
                   (นำยสังเวียน   จิตเงินมะดัน) 

           สมำชิกสภำเทศบำลเขต 1 



๑๗ 

 

 
 
                                                    รับรองรำยงำนกำรประชุมถูกต้อง 
 

(ลงชื่อ)     อ ำพล   กล้ำหำญ 
                                                           (นำยอ ำพล   กล้ำหำญ) 
                                                        ประธำนสภำเทศบำลต ำบลขุย 
 
 
                   ส าเนาถูกต้อง 
 
 
 (ลงชื่อ)       
              (นำงเสำวภำ   ประภำสโนบล) 
            เลขำนุกำรสภำเทศบำลต ำบลขุย 
       ตรวจถูกต้องตำมมติสภำ 


